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 پیشگفتار
 
تحقیقاااتی هااای   ع  یااا خااارجی بااا  ا هی هااا یز  زبااا آماا هااای اخیاار، طاایل سااال ر 
 ةهاا،  رباار   باه اااف ایان پاژعهش     غنی شده است. راهبر های یا ریریاز  آمده  ست به

یاا ریری   فرایناد   ر  خیلی ماطفف شناختی ع  نسبی میامل مخت تأثیر ع آمیز زبا نقش 
 ایم.  ست یافته زبا   ع  به اطالمات بیشتری

 چگیناه  یا ریری زبا   ع  هایراهبر  ةکه مسئ کتاب خیاهیم  ید  اعل  ر بخش
می ای   . این جریا  که از نیمی بای ریر  می جای 2آمیز زبا  ر جنبش تمرکزررایی رعی 

 ة  ع پژعهشااگرا  را باار ایاان  اشاات تااا  ربااار ااسااتفا ه از متاادها متیاااد شااد، محققاا  ر
شخصایتی ع  هاای   عیژرای ، 6ریریبک یاا  سا ، انگیازه،  1تیاناییمخت فی، مثل های  پدیده

 یاک تایانش  فراریاری   ر هاا   هر یک از این پدیده به مربیط تأثیر غیره بیندیشند. نقش ع
   .  است شدهکرات بحث ع بررسی  به ر زبا   ع   2ارتباطی

 ةمخت ااف  ربااارهااای  بناادی ع طبقااههااا  بااه بررساای تعریااف   ر بخااش  ع ،
ع راهبر هاای  هاا   تکنیکبندی  ری خیاهیم پر اخت. به منگیر  ستهراهبر های یا ری

 5آمایز  زباا     ر ابتدا مشخصات یاک  اقا ، محقآمیز زبا ررفته شده تیسط به کار 
 خیاهیم کر  تحقیقات اعایه را بررسیابتدا  ر این بخش، کنند.  می خیب را مشخص

راهبار  را مایر  بحاث قارار خایاهیم  ا .       مخت اف از هاای   ع تعریفها  بندی ع  سته
خایب را ارائاه    آمیز زبا تا مفهی   خیاهیم کر مخت فی تال  های  همچنین با رع 

                                                                                                                             
1.  mouvement de centration sur l’apprenant  

2.  aptitude  

3.  style d’apprentissage  

4.  compétence à communiquer  

5.  apprenant  
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را  1یاک تایانش ممایمی    2فراریری  هیم ع رعابط بین استفا ه بعضی از راهبر ها ع 
 اب راهبر هاا کاه رعی انتخا   مخت فای   6مایقعیتی شخصی یا های  متغیر مشخص کنیم.

 . ارند نیز میر  بررسی قرار خیاهند ررفت تأثیر
راهبر هاای   ر مایر    ی ماا 2هاا  شاناخت کناینی   عواعیت برای  رک بهتر از 

 شناسای  رعا مربایط باه   هاای    ا ه   ساهم مهام  مشاخص کار    یاا ریری زباا   ع ،  
 آمیز  انشکه به هایی  شناختی ما را با سازعکار شناسی رعا یابد.  می اهمیت 5شناختی
سااز .   مای   هد، آشانا  می هایش را ع استفا ه مجد  از یافته 3پر از  ، فراریریاجازه 

ع  آمایز  زباا  ش آمیزراار،  قا چناین باه بررسای  عبااره ن    هم شناسای  رعا این نی  از 
آماده   به  ست. همچنین خیاهیم  ید که اطالمات پر از  می هر کدا های  مسئیایت

م کند. ساپس خایاهی   می شناختی چگینه ما را با ماهیت یا ریری آشنا شناسی رعا از 
هدف اساسی شناخت ع باه کاارریری راهبر هاای     را برخی از نییسند  ید که چرا

  انند.  می آمیز زبا  7خی اتکایییا  هی را ترعیج 

مایر   اسات کاه   ای یاا ریری  استفا ه از راهبر ها   1مسئ ه بسیار مهم آمیز 
عار  کار    هاا   آ  که قصاد را اقدامات مخت فی  همچنینماااعه قرار خیاهد ررفت. 
 چگیناه  :کنایم  مای  بررسای  اسات،  کاالل زباا    به ساحی مسئ ه راهبر های یا ریر

 ع چگیناه  کنناد آرااه کار     مای  ا  را از راهبر هاایی کاه اساتفا ه   آمیز زبا تیا   می
؟ باه ایان منگایر،  ر بخاش وامیمه      ارائه کار  ها  آ  دی بهتیا  راهبر های جدی می

 ارائه خیاهیم  ا . هایی  تمرین
ه راهبر هاا، کا   ماااعاه مادت   ات طایالنی تاأثیر   ر بخش آخر کتاب،  ربااره 
 بحاث ی جدیاد از یاا ریری زباا   ع  اسات،     میجریانی مستعد برای بازساخت مفها 

 خیاهیم کر . 

                                                                                                                             
1.  acquisition 

2.  compétence générale  

3.  situationnelle  

4.  connaissances  

5.  psychologie cognitive  

6.  intégrer   

7.  autonomie  

8.  entrainement  




